Estamos muito feliz em poder estar com vocês de novo! Esperamos que seu
recesso tenha sido proveitoso, com muitas brincadeiras junto aos seus
familiares.
Ótimo retorno!
Beijinhos
Pró Dani e Pró Lore

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4
DATA: 19 DE OUTUBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro online:
9h30 às 10h20
Sala do G4A – Prós Camila, Danielle, Ananda
14h às 14h50
Sala do G4B – Prós Camila, Lorena, João

Área do Conhecimento: Linguagem
ATIVIDADE: Recesso
OBJETIVO: Proporcionam que as crianças se expressem livremente, colocando seus
sentimentos e suas percepções no papel.


O que você fez durante o recesso?



Tente escrever uma frase de algo que você fez e gostou durante o recesso.



Depois, vamos fazer um lindo desenho do seu recesso no caderno de desenho?

Área do Conhecimento: Ciências Sociais
ATIVIDADE: A Praça
OBJETIVO: Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.


Vamos abrir o livro na ficha 134. Aprecie com a criança a obra de arte que aparece na
ﬁcha de atividade. Pergunte o que está representado, o que as crianças e os adultos
estão fazendo, o nome das brincadeiras e dos brinquedos, quantas crianças aparecem na
obra, se há árvores e ﬂores, meios de transporte, quais as construções (chame atenção
para o coreto), que proﬁssionais podem ser identiﬁcados, quais as cores usadas na
pintura, se é dia ou noite, etc. Comente o fato de as crianças estarem brincando em
companhia de outras.

PARA AMANHÃ VOCÊ VAI PRECISAR DE UMA GRAVURA (PODE SER NO
COMPUTADOR) DO CONTO QUE VOCÊ MAIS GOSTA.

English time:
Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube

“good morning song”

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e dançar
Pôr a canção Travel song (https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU), lembrar como
foram os feriados. Vocês viajaram, ficaram em casa, brincaram muito?
Desenhar o que fizeram nos feriados e lembrar quais foram esses feriados que passaram.

Teatro:
Oi! Que saudade de vocês! Como foi o recesso? Brincaram bastante? Pois hoje revelarei um
segredo! Ahahaha! No vídeo de hoje mostro a minha transformação em boneca Emília! Sim...
Vocês acertaram! Pró Cami era Emília e Emília era Pró Cami! Assistam esta super
transformação no vídeo e se divirtam!
CONVOCAÇÃO GERAL:
Hoje no nosso encontro on-line iremos conhecer uma história chamada “Loja de Brinquedos”
e iremos iniciar a criação de personagens para um teatrinho que iremos fazer dessa história
no dia 9 e 11 de Novembro, aqui mesmo, na nossa aulinha de teatro on–line.
Vocês topam se transformar em bonecos e bonecas dessa Loja?
Pró Cami para se transformar na boneca de pano Emília precisou de quê?
Ahá! Pois agora é com vocês! Vamos pensar em que boneco ou boneca cada um gostaria de
ser... E aos poucos criaremos estes personagens... Qual você escolherá?
Será algum personagem de boneca e boneco que já existe? Ou será algum inventado, criado
por vocês... Tudo irá valer!
Beijinhos,
Pró Cami
Link vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OcLnfZXFeLk&t=2s

